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Útdráttur: 

Eftirfarandi ritgerð fjallar um hvernig mannfræði hefur fjallað um afbrot í rannsóknum 

og hvernig nálgun á viðfangsefnið hefur verið háttað. Mannfræði hefur ekki verið þekkt 

fyrir rannsóknir sínar á afbrotum og er ekki til mikið af heimildum í mannfræði sem 

fjalla sérstaklega um afbrot. Samt sem áður hafa afbrot birst í verkum mannfræðinga 

og hefur fræðigreinin komið með nokkur framlög sem varða afbrot og rannsóknir á 

afbrotum. Einnig er hægt að færa rök fyrir því að mannfræðin hafi ágætis sjónarhorn 

og tækifæri til þess að rannsaka afbrot. Sjónarhornið sem mannfræði notast við í 

rannsóknum á þessu sviði snúast að mestu um afbrotavæðingu og þá sérstaklega 

afbrotavæðingu hópa. Mannfræðin hefur nálgast afbrot og afbrotavæðingu með 

öðrum hætti en aðrar fræðigreinar, með rannsókaraðferðum sem verðugt er að hafa í 

huga þegar skoðuð eru afbrot í samfélögum manna. 
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1.) Inngangur: 

Mannfræði hefur ekki haft jafnmikil áhrif á rannsóknir og kenningar sem tengjast 

glæpum eins og félagsfræði og afbrotafræði hafa gert í gegnum árin. Samt sem áður 

hefur mannfræði komið með nokkur mikilvæg framlög og hefur ágætis sjónarhorn og 

tækifæri til þess að rannsaka afbrot á 21. öldinni. Sjónarhornið sem mannfræði notast 

við í rannsóknum á þessu sviði snúast að mestu um „afbrotavæðingu“ 

(Criminalization), eða með öðrum orðum, hvernig glæpamenn hafa orðið til í 

samfélögum. Fyrsti hluti þessarar ritgerðar mun fjalla um hvað mannfræðin hefur upp 

á að bjóða í rannsóknum á glæpum. Fjallað verður um þætti  sem tengjast glæpum sem 

vitað er að mannfræðingar hafa  rannsakað.  Þetta eru þættir á borð við kynþætti, 

fátækt, tengsl valdahópa, jaðarhópar samfélags og fleira.  það má færa ýmis rök fyrir 

því að nota sjónarhorn mannfræðinnar til að rannsaka glæpi og verða þau rök kynnt í 

þessum kafla. 

Í öðrum hluta verður fjallað um afbrotavæðingu og hvernig hún hefur birst í 

rannsóknum mannfræðinga í gegnum árin. Ýmsir þættir hafa haft áhrif á 

afbrotavæðingu hópa og það eru mismunandi þættir sem skoðaðir eru eftir hverju fagi 

fyrir sig. Hér verður fjallað um þætti sem hafa áhrif á afbrotavæðingu og hvernig 

mannfræðin hefur fjallað um þá. Þættir sem verða einna helst skoðaðir í tengslum við 

þetta eru hvernig rasískar hugmyndir og afbrotavæðing hefur haft áhrif á samfélagið og 

hvernig litið er á ákveðna hópa fólks. Þættir sem verða skoðaðir eru til dæmis hvernig 

stimplunar sjónarmiðið hefur átt þátt í afbrotavæðingu, hvernig rasismi leynist í 

réttarkerfi samfélags og hvernig hópur fólks hefur verið gerður að blóraböggli þegar 

glæpir eru rannsakaðir. Einnig má gera sér tilgátur um að þessi stimplun hafi ákveðin 

áhrif á þann hóp sem fyrir henni verður. 

 Í þriðja hluta ritgerðarinnar verður fjallað um rannsóknir sem hafa verið gerðar 

af mannfræðingum í tengslum við glæpi. Þetta eru rannsóknir sem fjalla um eiturlyf, 

glæpagengi, ræningjahátt, dýraþjófnað og andspyrnu ásamt öðrum dæmum um 

afbrotavæðingu. Í þessum kafla verða sýnd dæmi um  hvernig mannfræðingar hafa 

notað rannsóknir sínar til að fjalla um glæpi, þó þeir hafi oft gert það óbeint. Í þessum 

kafla verður helst fjallað um verk mannfræðinganna Michael Herzfelds og Philippe 

Bourgois, en fleiri verða nefndir. Í rannsóknum og verkum mannfræðinga hefur 
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mannfræðin gagnrýnt afbrotavæðingu með mismunandi hætti. Sumir hafa bent á að 

mannfræði hafi tilhneigingu til að lofsama eða fegra afbrot og/eða setja afbrot fram 

sem andspyrnu gegn valdi. þetta hefur verið vandamál í mannfræði rannsóknum en 

bent hefur verið á að mannfræðingar búi til veruleika í rannsóknum sínum sem sé í 

raun ekki til. Álitamál hafa komið upp i tengslum við rannsóknir mannfræðinga og 

fjallað verður um þau í þessum kafla. Það eru siðferðilegar spurningar sem snúast um 

það hvort rannsakandanum beri skylda til þess að tilkynna glæp sem hann verður vitni 

að í rannsóknum sínum á vettvangi. Ljóst er að þetta er erfitt mál þar sem tilkynning 

glæps getur skekkt eða haft neikvæð áhrif á rannsóknina.   

 Í fjórða og síðasta hluta ritgerðarinnar verður fjallað um þá þætti  nútímans sem 

fólk og hópar takast á við í tengslum við afbrotavæðingu. Hnattvæðing og myndun 

nýrra landamæra hefur orsakað það að nýjar skilgreiningar hafa orðið til á afbrotum 

sem byggja þó á gömlum hugmyndum um samspil valds og jaðarhópa. Útbreiðsla 

internetsins hefur til dæmis leitt til þess að nýjar  tegundir afbrota hafa orðið til. 

Streymi flóttafólks til Evrópu að undanförnu  hefur endurvakið gamlar áhyggjur af 

glæpum í tengslum við þjóðernishyggju og ólíka kynþætti, en það hefur nú þegar leitt 

til þess að landamæri eru nú afmarkaðri og lokaðri en þau voru áður.  Hugmyndir  um 

aukna samheldni þjóða hafa vaknað að nýju, áhersla hefur aukist á verndun 

tungumála, þjóðarhópa og trúabragða en undirrótin að þessu er  í raun 

útlendingahræðsla/hatur og ótti við hryðjuverk. 

 

2.) Hvað hefur mannfræði að bjóða við rannsóknir á glæpum?: 

Afbrot hafa ekki verið sérstaklega vinsælt viðfangsefni innan mannfræði. Það er 

reyndar hægt að benda á ýmis rit og greinar sem hafa fjallað um afbrot að einhverju 

leyti en það er erfitt að halda því fram að afbrot hafi verið mikið rannsökuð innan 

mannfræðinnar eða að mannfræði rannsóknir hafi skapað miklar umræður um glæpi. Í 

flestum tilvikum hefur mannfræðin fjallað um glæpi í samhengi við eitthvað annað sem 

er verið að  rannsaka, til dæmis óreglu, ofbeldi, galdra, frumstæð lög, samband átaka, 

laga og atvinnu en glæpir hafa sjaldan verið aðal viðfangsefnið í mannfræði 

rannsóknum (Brisman, 2011). Dæmi um þetta er til dæmis umfjöllun Michael Herzfelds 
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um dýra þjófnað, þar sem að rannsóknin snérist um að sýna fram á að þjófnaðurinn 

væri  form andspyrnu og tjáning karlmennsku. Aðal áherslan var á andspyrnuna og 

tjáninguna, ekki þjófnaðinn sem slíkan, það er bara einn hluti af umfjölluninni 

(Herzfeld, 1988). Annað dæmi er rannsókn Bourgois sem fjallaði um innflytjendur frá 

Puerto Rico sem bjuggu í New York. Margt af þessu fólki hafði lent inn í heim eiturlyfja 

þar sem það annað hvort seldi eiturlyf eða neytti þeirra sjálft. Fólk átti afar erfitt með 

að fá mannsæmandi vinnu og leitaði því inn í heim eiturlyfja. Í þessu tilfelli snérist 

rannsóknin ekki um glæpina sem tengdust eiturlyfjum heldur um afleiðingar þess að 

tveir menningar heimar mætast. Með því er átt við að þessir innflytjendur lifðu við 

aðstæður sem milli- og yfirstéttar, hvíta fólkið skapaði. (Bourgois, 1995). Ástæðurnar 

fyrir því að mannfræði hefur lítið rannsakað glæpi eru nokkrar. Ein sú helsta er 

sennilega mikill áhugi félagsfræðinga á viðfangsefninu á seinustu áratugum. Einnig er 

orðið til nýtt fag sem sérhæfir sig í rannsóknum á glæpum en það er afbrotafræði. 

Hugtakið glæpur hefur verið til  frá örófi alda þó að réttarkerfi fyrri tíma hafi oft 

verið einfaldari en í dag og línan á milli glæps og réttar stundum óskýr, en dæmi um 

svoleiðis tilvik sjáum við reyndar enn í dag. Á nítjándu öld í Evrópu, þegar öflugar 

umbreytingar áttu sér stað innan kapítalisma og heimsvaldastefnunar, var glæpur 

hugtak, sem innihélt ójafna blöndu af siðferðilegum og lagalegum áhrifum. Þetta 

hugtak varð megin hugtakið í nýju fagi sem er kallað afbrotafræði í dag, Afbrotafræði, 

eins og nafnið gefur til kynna, fæst við glæpsamlegt athæfi en þau athæfi eru skilgreind 

sem brot á almennum lögum og/eða skaðleg fyrir almannahag (Schneider og 

Schneider, 2008). Þeir sem hafa lesið rannsóknir sem gerðar voru af mannfræðingum 

fyrri tíma taka sennilega eftir því að afbrot voru aldrei í brennidepli. Aftur á móti má sjá 

lýsingar á atburðum sem tengja má við glæpi eða eru líkir glæpum eins og þeir birtast í 

nútíma samfélögum. Alveg fram undir 1950 rannsökuðu mannfræðingar glæpsamlegt 

athæfi helst í litlum samfélögum þar sem afbrot og afbrigðileg hegðun höfðu frekar 

siðferðilegar afleiðingar heldur en lagalegar. Þeir sem brutu „norm“ samfélagsins, eða 

það sem þótti eðlileg hegðun, voru hafðir að athlægi, refsað á einhvern hátt fyrir 

misgjörðir eða refsað fyrir að vera nornir eða seiðmenn. Það sjónarhorn virðist vera 

úrelt arfleið frá fyrri tímum sem var ýtt til hliðar af nútíma réttarkerfi (Schneider og 

Schneider, 2008). Mikið af því sem vettvangs rannsakendur fyrri tíma rannsökuðu og 
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tengdist göldrum er ekki ólíkt þeim  glæpum sem eru hvað algengastir og við óttumst 

mest í vestrænum samfélögum í dag. Þetta eru glæpir á borð við líkamsárásir, þjófnaði, 

innbrot og notkun fíkniefna. Þetta er vegna þess að nútíma hugmyndir um eignir eru 

ekki þær sömu fyrir alla. Fórnalömbum finnst þau vera svívirt sem persónur, heimili 

þeirra vanhelguð, öryggi þeirra raskað og svo framvegis. Niðurstöður afbrotafræðinga 

og mannfræðinga sem fjalla um ábyrgð afbrotamanna eru samhljóða. Það sem er ólíkt, 

er hvernig niðurstöðurnar eru settar fram eins og sjá má á tilraun Evans-Pritchards þar 

sem að hann reyndi að aðgreina mismunandi galdra. Þar sagði hann að dulrænir kraftar 

norna væru meðfæddir og þeim væri ekki hægt að stjórna, en seiðkarlar/konur 

(Sorcerers) framkvæmdu verk sín af ásetningi (Schneider og Schneider, 2008). Þannig 

reyndi hann að útskýra af hverju þau afbrot væru framkvæmd.  

Þó mannfræðin hafi ekki mikið rannsakað glæpi eru ýmsar ástæður fyrir því að 

mannfræðin ætti að gera það. Í raun eru nokkur atriði sem gefa mannfræðinni verkfæri 

til þess að takast á við rannsóknir af þessu tagi líkt og félagsfræðin gerir og 

afbrotafræðin. Til að byrja með má nefna að mannfræðin á rætur sínar að rekja til 

sömu forfeðra og félagsfræðin og afbrotafræðin. Það eru menn á borð við Durkheim, 

Marx, Weber og fleiri. Þetta voru einstaklingar sem byggðu sínar kenningar og 

hugmyndir á rannsóknum sem þeir gerðu á átökum, völdum og refsingum sem eru þeir 

meginþættir sem eru skoðaðir þegar glæpir eru rannsakaðir. Önnur ástæða er að 

mannfræðin rannsakar mismunandi menningar en hver menning er með fyrirfram 

gefnar hugmyndar um hvaða hegðun sé rétt og hver ekki. Glæpir eru því 

menningarlega bundnir, vegna  þess að það sem telst vera glæpur í einu samfélagi telst 

ekki endilega vera það í öðru samfélagi og hugmyndir um hvaða athæfi sé glæpsamlegt 

breytast ávallt með tímanum (Brisman, 2011).  

 Það eru fleiri ástæður sem mæla með því að við skoðum glæpi út frá 

mannfræðilegu sjónarhorni. Ein ástæðan er sú að það eru fáar vettvangsrannsóknir 

(ethnographies) til sem fjalla um glæpi og er því nóg til að rannsaka fyrir 

mannfræðinga. Gera mætti þykka lýsingu, eins og Clifford Geertz kallaði það, á 

upplifun fólks sem hefur framið glæp eða tilheyra menningarkima sem er tengdur 

glæpum, upplifun fólks sem hefur orðið fórnarlömb glæps, upplifun fólks sem býr í 

samfélagi þar sem glæpir eru algengir eða eru að flytja á milli samfélaga til að forðast 
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glæpi (Brisman, 2011). Megindlegar rannsóknir hafa verið vinsælar á meðal 

félagsfræðigreina en margir fræðimenn telja að vettvangsrannsóknir séu einnig mjög 

mikilvæg og góð aðferð sem gott er að nota í rannsóknum. Afbrotafræðingar hafa 

notað þessa aðferð og hafa sagt frá upplifun sinni á vettvangi þegar þeir hafa verið að 

rannsaka kannabis ræktendur, fólk í vændi, þjálfun vopnaðra lögreglumanna og fleira 

(Ferral, 1999). Það eru til góðar vettvangs rannsóknir sem hafa gefið okkur betri innsýn 

og skilning á glæpum og hvernig glæpir birtast í mismunandi menningum. Gallinn er þó 

sá að aðeins lítill hluti af þessum vettvangs rannsóknum hafa verið gerðar af 

mannfræðingum eða út frá mannfræðilegu sjónarhorni. Vettvangsrannsóknir ættu ekki 

eingöngu að vera gerðar af mannfræðingum en vegna styrkleikra mannfræðinnar á 

þessu sviði, og vegna þess að rannsóknir á glæpum hafa að mestu verið gerðar  með 

könnunum og unnar út frá tölfræðilegum gögnum, er margt sem mælir með því að 

fræðimenn rannsaki glæpi út frá mannfræðilegu sjónarhorni (Brisman, 2011). 

Það eru ákveðin fög innan mannfræðinnar sem vert er að nefna sem fjalla um 

glæpi, en eitt þeirra er réttar-mannfræði. Réttar-mannfræði (Forensic anthropology) er 

fag innan mannfræðinnar sem hefur verið mjög virkt á síðastliðnum árum en 

fjölmargar greinar hafa verið birtar á vegum réttar-mannfræði í ritum um 

réttarmeinafræði. Margar af þeim greinum sem hafa verið birtar eiga uppruna sinn að 

rekja til fyrirlestra sem voru haldnir á fyrsta fundi „Forensic Anthropology society of 

Europe“ (FASE). Eins og flestar alþjóðlegar, stofnanir á FASE sér meginmarkmið en þau 

eru til dæmis að efla rannsóknir, bæta aðferðir og staðla í réttar mannfræði og fögum 

sem tengjast henni, sem og að kynna niðurstöður rannsókna og auka þekkingu í faginu 

(Brinkman, 2007). Sennilega eru ekki margir sem vita hvað réttar-mannfræði er. Eins og 

nafnið gefur til kynna þá er réttar-mannfræði náskyld réttarmeinafræði sem er grein 

innan læknisfræðinnar sem er notuð til að leysa vandamál þegar kemur að ákveðnum 

lagalegum atriðum sem snúa að réttarkerfi hvers ríkis. Í raun fæst réttarmannfræði við 

svipuð mál en dæmi um aðstæður þar sem sóst er eftir réttar-mannfræðingum eru 

tilfelli sem tengjast vettvangi þar sem lík eru illa brunnin, stórslys, til aldurs- og 

kyngreiningar á líkum eða líkamsleifum sem ekki hafa verið borin kennsl á. (Brinkman, 

2007). Réttar-mannfræði er ört vaxandi fræðigrein og sífellt fjölgar vísindamönnum í 

greininni. Ekki nóg með það heldur hefur alþjóðlegt samstarf á milli hópa innan réttar-

mannfræðinnar verið að aukast. Allt bendir því til þess að í framtíðinni eigi réttar-
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mannfræðin eftir að eiga stóran þátt í rannsóknum á athöfnum sem tengjast glæpum 

(Brinkman, 2007). 

Annað fag sem vert er að nefna innan mannfræði er mannfræði laga 

(anthropology of law). Lög í nútíma samfélögum eru afl sem hefur gríðarleg áhrif á líf 

okkar. Það sem mannfræði laga reynir að gera, er að skilgreina tengsl lagalegs ferlis við 

menningarlegt, félagslegt, hagfræðilegt og pólítískt líf, ásamt því að reyna að skilja 

meiningu og forsendu lagalegrar framkvæmdar. Það er hægt að koma með rök fyrir því 

að mannfræði eigi að hluta til rætur sínar að rekja til lagalegra málefna á 19. öldinni. 

Fræðimenn reyndu á þessum tíma að skilja hvað það væri sem gerði Evrópu og Norður-

Ameríku svo frábrugðin öðrum samfélögum. Fyrir þessum fræðimönnum voru lögin 

lykilatriði á bakvið þennan mismun (Kelly, 2012). Seinna var þetta þó gagnrýnt af 

mannfræðingum og á 20. öldinni komu fram dæmi um að aðrar menningar höfðu 

stofnanir eða kerfi sem byggðu á lögum sem voru jafn flókin og rökrétt og vestræn lög. 

Bronislaw Malinowski hafði hér mikil áhrif. Í bók sinni Crime and custom in savage 

society fjallar hann um hvernig félagslegum reglum er viðhaldið í frumstæðum 

samfélögum. Í inngangi bókarinnar, lagði Malinowski fram tillögu  um að mannfræði 

laga ætti að breyta sjónarhorni sínu, í stað þess að skoða hvernig gerð laga væri ætti að 

skoða virkni þeirra (Conley og O'Barr, 2002). Mallinowski sagði að þegar leitað er að 

lögum og lagalegum áhrifum í samfélögum ætti að skoða allar þær reglur samfélagsins 

sem vitað er af og farið eftir. Þannig má sjá hvernig þær eru gerðar gildar í samfélaginu 

og skilja eðli þeirra. Þannig megi flokka allar reglur og „norm“ samfélagsins til að sjá 

hvernig þessi „frumstæðu“ lög eru lík flóknari lögum vestrænna samfélaga og hvernig 

félagslegri reglu frumstæðra hópa er viðhaldið (Malinowski, 1926). Þessar hugmyndir 

Malinowski höfðu mikil áhrif á mannfræði laga. Á miðri 20. öld fór áhugi á lagalegri 

mannfræði að dvína þar sem rannsóknir fóru meira að snúast um lítils háttar 

ákvarðanir í samfélögum og afleiðingar þeirra. Um áttunda og níunda áratug seinustu 

aldar vaknaði áhuginn á þessu fagi aftur í kjölfar þess að rannsóknir fagsins breyttust. Í 

stað þess að einblína á atferli sem líktust lögum í samfélögum var farið að skoða 

lagalegt atferli í nútíma samfélögum. Þessi breyting varð til þess að mannfræði laga, 

eins og við þekkjum það fag í dag, varð til. Breytingar aðferða og sjónarmiða innan 

fagsins urðu meðal annars vegna þess að fræðimenn voru ósammála um hvernig ætti 
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að nálgast viðfangsefnið og hvernig ætti að svara spurningum sem fagið tekst á við. Í 

raun hafa þrjú megin sjónarmið lifað af í gegnum árin en það eru þau sem líta á lög sem 

menningarbundin og ólík í hverri menningu fyrir sig, að lög séu drottnunarvald þeirra 

sem völdin hafa í samfélaginu og að lög séu notuð til að leysa ágreiningsmál (Moore, 

2001). Mannfræðingar innan þessa fags skoða til dæmis málefni sem varða 

mannréttindi, eignarhald og borgararéttindi ásamt ýmsu öðru (Kelly, 2012). 

 Þó að það séu til fög innan mannfræðinnar sem takast sérstaklega á við glæpi 

og glæpsamlegt atferli, líkt og ég hef bent á hér fyrir ofan, eru þau fög frekar ný af 

nálinni. Afbrot og glæpir hafa yfirleitt verið auka viðfangsefni í mannfræði rannsóknum 

en ekki aðal viðfangsefni. Mannfræðin nálgast rannsóknir á afbrotum með öðrum 

hætti en önnur félagsvísinda fög, til dæmis með því að skoða afbrotavæðingu 

(criminalization). Í næsta hluta verður fjallað um hvernig mannfræðin hefur fjallað um 

afbrotavæðingu og hvernig hópar og fólk hefur verið „gert að glæpamönnum“.  

 

3.) Afbrotavæðing: 

Það er mismunandi eftir fögum hvernig fjallað er um glæpi og afbrotavæðingu. Þegar 

afbrotavæðing er skoðuð í sálfræði er skoðað hvernig einstaklingar verða að 

afbrotamönnum. Þetta má til dæmis sjá í bók Reid Griffith Fontaines sem heitir „The 

Mind of the Criminal“.  Þar kemur fram að í sálfræði er megin markmiðið að átta sig á, 

skilja, spá fyrir um og útskýra mismunandi hegðun fólks í mismunandi aðstæðum 

(Fontaine, 2012). Sálfræðin reynir að skilja glæpsamlegt atferli einstaklinga með þetta í 

huga. Félagsfræðin spyr oftast spurninga sem varða glæpinn sjálfan og hvernig glæpir 

verða til og hvað er hægt að gera í því. Þetta má til dæmis sjá í umfjöllun 

félagsfræðingsins David Garlands. Garland, sem er prófessor við Háskóla í New York, 

hefur mikið fjallað um afbrot og afbrotafræði og bendir á að sýn á glæpi hefur breyst 

mikið í Bandaríkjunum og Bretlandi á seinustu árum. Þrátt fyrir að  borgarar hafi meira 

persónulegt frelsi en áður, virðist ótti fólks við að skaðast á einhvern hátt, vera meiri 

en fyrr á tímum („The culture“, 2001). Það hefur ekki verið mikill áhugi innan 

mannfræðinnar á að skoða glæpi á þann hátt sem félagsfræðin og sálfræðin gerir, 

frekar reynir mannfræðin frekar að skoða afbrotavæðingu hópa (criminalization). 
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Flestir hafa einhvern tíma orðið varir við einhvers konar fordóma eða 

alhæfingar um ákveðna hópa af fólki sem byggðar hafa verið á hugmyndum sem hafa 

komið með afbrotavæðingu og rasisma. Það þarf ekki að fara lengra en að lesa 

kommentakerfið í fréttamiðlum til að sjá fordóma um fólk eða hóp af fólki. Það sem er 

til dæmis heitt umræðuefni núna eru flóttamenn og hræðslan við að innan um þá 

leynist hryðjuverkamenn. Því sér maður oft athugasemdir þar sem fullyrt er að allir 

múslimar séu hryðjuverkamenn og ekki ætti að veita þeim inngöngu inn í landið. Dæmi 

um svona athugasemdir má sjá í ummælum Milos Zeman, forseta Tékklands, en hann 

er þekktur fyrir harða andstöðu gegn innflytjendum. Í sjónvarpsviðtali sagði hann að 

það væri nær ómögulegt að aðlaga samfélög múslima að evrópsku þjóðfélagi. Einnig 

sagði hann að múslimar ættu að hafa sína menningu í sínum eigin löndum en ekki flytja 

hana til Evrópu (Morgunblaðið, 2015). Þessar hugmyndir byggja ekki á miklum rökum 

heldur er þetta aðallega rasismi og hræðsla hjá fólki. Það er þó ekki nýtt af nálinni að 

fólk alhæfi svona um hóp af fólki og telji alla í hópnum vera hættulega einstaklinga. Við 

getum fundið dæmi um það með því að líta aftur til 19. aldar. Á  nítjándu öld, þegar 

Evrópsk ríki fóru að safna gögnum um glæpi fór að verða ljóst að fólk sem var ákært 

fyrir glæpi komu yfirleitt frá sömu stétt og svæðum í því ríki sem það tilheyrði. Árið 

1875 gaf  Cesare Lombroso, Ítalskur sálfræðingur á vegum hersins og sjálflærður 

mannfræðingur, út bók sem hét L’Uomo Delinquente sem lauslega er hægt að þýða 

sem afbrotamaður (Criminal man). Í þessari bók fjallaði hann um kenningu sína en hún 

varð mjög umdeild á meðal mannfræðinga um 1880,  (Schneider og Schneider, 2008).  

Lombroso og fylgjendur hans reyndu að finna skýringu á hærri tíðni afbrota í suður 

hluta Ítalíu heldur en í norður hluta hennar. Þeir voru meðvitaðir um bágt ástand 

landlausra verkamanna á suður Ítalíu og voru tilbúnir til þess að kanna allar mögulegar 

ástæður fyrir afbrotum þeirra, allt frá loftslagi til trúarbragða. Þróunarkenning Darwins 

var ráðandi á þessum tíma og vegna vaxandi fjölda innflytjenda í borgum á norðurhluta 

Ítalíu, ákváðu þeir að einbeita sér að erfðafræðilegum ástæðum. Niðurstöðurnar sem 

þeir komust að voru þær að suður ítalskir menn væru með meðfæddan latínskan 

veikleika fyrir ofsareiði, hefnd, holdlegri ást og ofdrykkju sem gerðu þá að náttúrulega 

fæddum afbrotamönnum (Schneider og Schneider, 2008). Hér má glöggt sjá að í stað 

þess að útskýra þetta með rökum og rannsóknum var ákveðið fylgja vinsælustu 

hugmyndum þessa tíma, þó að hugmyndirnar hafi ekki passað við þessa rannsókn. 
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Forræðishyggja darwinisma fékk því að ráða förinni og erfðir suður ítalskra manna voru 

gerðar að blóraböggli í stað þess að skoða hvað raunverulega bjó undir.  

Það er ýmislegt í samfélaginu sem getur aukið líkur á að fólk verði að 

afbrotamönnum til dæmis fátækt, atvinnuleysi og umhverfi fólks. Einnig getur 

samfélagið litið á einstaklinga sem afbrotamenn þó að þeir séu það ekki samkvæmt 

lögum, vegna staðalímynda og fordóma. Hér komum við að stimplunarsjónarmiðinu. 

Stimplunarsjónarmiðið naut mikilla vinsælda á árum áður í félagsfræði og afbrotafræði, 

sérstaklega á sjöunda og áttunda áratug seinustu aldar. Þó að þetta sjónarmið hafi ekki 

náð miklum vinsældum innan mannfræði er þetta sjónarmið þó þekkt. Þetta 

sjónarhorn snýst um frávikshegðun í samfélagi, sérstaklega þegar kemur að afbrotum 

og geðrænum vandamálum. Stimplun snýst um það, að frávikshegðun kalli fram 

viðbrögð frá samfélaginu þar sem hegðunin á sér stað. Viðbrögðin eru fráviksstimplun 

á einstaklingi sem veldur því að sjálfsímynd einstaklingsins breytist algjörlega (Jón G. 

Bernburg, 2005). Það sem er átt við hér er að ef maður brýtur af á hann á hættu að 

verða stimplaður af samfélaginu sem afbrotamaður. Kenningin um stimplun segir að 

stimplunin sé ákveðin brennimerking sem byggir á staðalímyndum sem geta leitt til 

þess að frávikshegðun afbrotamannsins verði viðvarandi hegðun, stimplunin ýtir að 

minnsta kosti undir hana (Jón G. Bernburg, 2005). Það má færa rök fyrir því að 

stimplun hóps verði til þess að einstaklingar fái ósanngjarna meðferð þó að þeir hafi 

ekkert brotið af sér. Þetta má til dæmis sjá þegar réttarkerfið er skoðað og sérstaklega 

baráttuna gegn eiturlyfjum sem margir þekkja sem „war on drugs“. 

Afbrotavæðing hefur verið vinsælt rannsóknarefni í bandarískum bókmenntum 

en þar hefur mikið hefur verið fjallað um baráttuna gegn eiturlyfjum. Rannsóknir á því 

málefni hafa afhjúpað ákveðinn rasisma sem leynist í réttarkerfinu í Bandaríkjunum. Í 

staðin fyrir að reyna að átta sig á því hvaða ástæða væri fyrir „crack“ neyslu, en crack 

er tegund af kókaíni, og tengsl þeirrar neyslu við efnahag, almenningsþjónustu og 

fleira, voru blökkumenn gerðir að blórabögglum. Almenningur og stjórnvöld kenndu 

blökkumönnum, sem voru „crack“ fíklar, um eiturlyfjavandamálið sem herjaði á 

samfélagið og voru því blökkumenn mun frekar handteknir heldur en hvítir fíklar. Þetta 

hefur meðal annars leitt til þess að fjöldi fanga í bandarískum fangelsum hefur 

þrefaldast frá sjöunda áratug seinustu aldar. Ekki nóg með það heldur sýna tölfræðileg 
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gögn að einn af hverjum níu bandarískum blökkumönnum sem eru á aldrinum 20 til 34 

ára eru í fangelsi (Schneider og Schneider, 2008). Þetta þýðir ekki endilega að 

blökkumenn séu líklegri til að fremja afbrot heldur er mun líklegra að blökkumenn 

verði grunaðir um að hafa framið glæp heldur en hvítir menn. Fjölmiðlar í 

Bandaríkjunum hafa fjallað um innflytjendur frá Mexíkó og afbrot sem tengjast 

amfetamín neyslu. Þessi umfjöllun fjölmiðla og umfjöllun um mexíkana sem ólöglega 

innflytjendur hefur orðið til þess að fleiri látast nú við að reyna að komast yfir 

landamærin en áður. (Schneider og Schneider, 2008). Þetta er sennilega vegna þess að 

menn óttast að þetta séu hættulegir einstaklingar sem eru að reyna að komast yfir 

landamærin og því er reynt að stoppa þá með öllum mögulegum ráðum. 

 Hægt er að taka fleiri dæmi um hvernig rasismi birtist í réttarkerfinu. 

Fræðimaðurinn Toni Williams telur að þetta hafi ekki verið nógu mikið rannsakað af 

fræðimönnum. Williams tekur dæmin sín frá Kanada. Þar er sýnt fram á að 

blökkumenn séu reyndar ólíklegri til að verða sakfelldir heldur en hvítir. Aftur á móti 

sýnir hún fram á að blökkumenn eru líklegri til að verða handteknir heldur en hvítir 

menn (Mosher og Marquis, 2001) Clayton Mosher, sem er félagsfræðingur, hefur 

rannsakað þennan vettvang líkt og Toni Williams gerði. Í bók sinni Discrimination and 

denial kannar hann meðferð á blökkumönnum á svæði í kringum Ontario í Kanada. Líkt 

og Toni Williams, komst hann að því að handtökur og fangelsun á blökkumönnum voru 

fimm sinnum algengari  en handtökur á hvítum mönnum. Samkvæmt Mosher, og 

öðrum, hafa fjölmiðlar haft tilhneigingu til að tengja ákveðna kynþætti við ákveðna 

glæpi. Til dæmis hafa ákveðnir hópar innflytjenda verið stimplaðir sem hættulegir eða 

afbrigðilegir (Mosher og Marquis, 2001). Ljóst er að afbrotavæðingin hefur haft 

eitthvað að segja hér þar sem fjölmiðlar hafa búið til veruleika sem er ekki endilega 

réttur. Mannfræðingar hafa ávallt skoðað þetta samspil líkt og Toni Williams og Clayton 

Mosher gerðu, þó út frá aðeins öðru sjónarhorni. Tengsl valda og valdaleysis hefur 

vakið áhuga mannfræðinga í gegnum árin. Í viðtali við Jean Comoroff, sem er 

mannfræðingur sem hefur mikið rannsakað glæpi, segir hún að mannfræðingar setji 

ávallt spurningarmerki við opinberar stofnanir og sögurnar sem stofnanir segja af 

sjálfum sér. Það er tilhneiging innan mannfræði,  til að setja fyrirvara við allar stofnanir 

sem hafa völd yfir fólki í staðinn fyrir að taka því sem þaðan kemur, sem sjálfsögðum 
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hlut. Þess vegna er nauðsynlegt að horfa á réttarkerfi ríkja út frá mannfræðilegu 

sjónarhorni (Comaroff, 2010).   

Það má spyrja að því hvaða áhrif þessir fordómar hafi á fólk sem er að reyna að  

lifa lífi sínu eðlilega, en hefur orðið fyrir barðinu á þeim fordómum og staðalímyndum 

sem fylgja afbrotavæðingu. Það fyrsta sem manni dettur í hug er hvort einstaklingar 

þeirra hópa sem eru með þennan stimpil á sér hafi að einhverju leyti skertara aðgengi 

að samfélaginu. Philippe Bourgois hefur sýnt fram á í rannsóknum sínum að útilokun 

eða skert aðgengi hópa að samfélögum leiði til þess að þau taki til annarra ráða, ráða 

sem eru ekki innan lagalega marka. Bourgois fjallaði í rannsókn sinni, um aðra kynslóð 

innflytjenda frá Puerto Rico sem bjuggu í New York og vandræði þeirra við að finna sér 

mannsæmandi vinnu. Hann sýndi fram á að hluti af þessum krökkum ákvað að selja 

frekar eiturlyf heldur en að fá sér löglega vinnu. Það er aðallega vegna þess að þau 

störf sem þau eiga kost á eru þau störf sem eru minnst eftirsóttarverð á meðal 

Bandaríkjamanna (Bourgois, 1995). Það verður sagt betur frá þessari rannsókn í næsta 

hluta ritgerðarinnar. 

Greinilegt er að það er nóg til fyrir mannfræðinga að rannsaka þegar kemur að 

glæpum og þó mannfræðingar hafi rannsakað viðfangsefnið minna en aðrar 

félagsfræðigreinar þýðir það ekki, að hægt sé að hunsa rannsóknir mannfræðinga á 

glæpum, jafnvel þó að glæpir hafi yfirleitt verið aukaafurð í rannsóknum þeirra. Eins og 

kom fram fyrr í þessari ritgerð hefur mannfræði annað sjónarhorn á þau viðfangsefni 

sem hún rannsakar en aðrar fræðigreinar, en til að afla sem mestrar vitneskju um 

rannsóknarefni er nauðsynlegt að líta á það frá sem flestum sjónarhornum. Í næsta 

hluta verða sýnd nokkur dæmi úr rannsóknum og umfjöllun mannfræðinga og sýnt 

hvernig glæpir hafa birst í þeim rannsóknum. 

 

4.) Afbrot í rannsóknum mannfræðinga: 

Eins og komið hefur verið inn á áður í þessari ritgerð, er birtingarmynd glæpa í 

rannsóknum mannfræðinga mismunandi en hún hefur oft verið aukaafurð einhvers 

annars sem verið er að rannsaka. Á sjötta og sjöunda áratug síðustu aldar, þegar að 

félagsfræðingar rannsökuðu afleiðingar stimplunar og  brot á viðteknum 
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siðferðisgildum voru mannfræðingar aðallega að fást við rannsóknir á 

smábændasamfélögum en það var vettvangur sem var undir miklum áhrifum 

Marxískrar félagssögu. Áhrifamikið verk sem var gefið út á þessum tíma er verk Eric 

Hobsbawms, Primitive Rebels. Í því verki kynnti hann hugtak sem hann kallar „social 

bandits“ (félagslegir ræningjar) en það eru persónur sem eru skilgreindar af ríkinu sem 

glæpamenn en eiga upptök sín á meðal bænda, eru í forystu fyrir bændur og eru 

verndaðir af bændasamfélögum sem eru kúguð og þjökuð af stjórnvöldum. Þessir 

„social bandits“ gerðu mörkin á milli afbrota og uppreisnar óskýr en þeir voru hýstir af 

þorpsbúum sem samsömuðu sig andspyrnu þeirra og óhlýðni (Schneider og Schneider, 

2008). Hugtakið „social bandit“ þróaðist með árunum. Hugtakið var til dæmis notað 

um andspyrnu gegn nýlenduhyggju í Afríku og Asíu. Fræðimenn hafa fjallað um feril 

„hetjulegra glæpamanna“ þar sem afrek þeirra voru tengd pólitískum mótmælum, þeir 

voru þó stimplaðir sem afbrotamenn af yfirvöldum (Schneider og Schneider, 2008). Í 

bók sinni „weapons of the weak“ talar James Scott um andspyrnu sem verkfæri 

valdaminni hópa. Hann segir að það verði að skoða fleira en bara stóru atburðina í 

pólitískri andspyrnu, það þarf að skoða líka minni verknaði sem eru framkvæmdir af 

almúganum til að betrum bæta stöðu sína. Þetta eru verknaðir sem almúgin notar til 

þess að fá breytingar. Valdalitlir hópar eru oftast meðvitað um stöðu sína og fylgja oft 

óskrifuðum áætlanunum um hvernig þau geti mótmælt valdinu, oft er það með hætti 

sem lítið ber á (Thomassen, 2012).   

Eins og má sjá á verki Hobsbawms hafa glæpir komið við sögu  í ýmsum 

rannsóknum mannfræðinga sem fjallað hafa um andspyrnu og andspyrnuhreyfingar. 

Það eru til ýmsar mismunandi leiðir andspyrnu og hafa mannfræðingar fjallað um þær 

með mismunandi hætti. Ein leiðin er slúður og aðrar minni háttar aðgerðir, til dæmis 

smá þjófnaður, lygar og smávægileg skemmdarverk. Andspyrna á borð við þetta er 

nokkuð sem getur verið í gangi daglega (Lewellen, 2003). Í bók mannfræðingsins Ted C. 

Lewellen, sem heitir „Political Anthropology“, segir hann frá smábændum í Sedaka í 

Malasíu sem notuðu hversdagslega andspyrnu eins og þá sem nefnd var hér, í stað 

þess að gera uppreisn. Þeir gerðu það vegna þess að þeir voru mjög meðvitaður um 

hversu lítil völd þeir höfðu í raun og veru. Vandamál þeirra var kapítalisminn, á meðan 

margir efnuðust og bættu lífskjör sín, töpuðu smá þorp og jaðar samfélög. Það þjónaði 
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engum tilgangi að ráðast gegn nútíma kapítalisma, sem var ástæðan fyrir vandamálum 

þeirra. Aftur á móti var mjög auðvelt að ráðast gegn einstökum kapítalistum (Lewellen, 

2003).  Smábændur í Rwanda notuðust einnig við svipaðar leiðir. Það sem þeir gerðu 

var, að í stað þess að fylgja reglum og lögum yfirvalda, gerðu þeir reglurnar að sínum 

og fylgdu þeim eftir með þeim hætti að það gróf undan háttsettum mönnum og öðrum 

valdhöfum ríkisins. Þetta voru viðbrögð þessara smábænda við þeim móðgandi 

væntingum ráðamanna að bændurnir myndu fylgja þeim lögum, reglum og verkefnum 

sem þeim voru sett fyrir, án þess að  mótmæla (Thomson, 2011).  

Hópar skipulagðra glæpastarfsemi hafa verið rannsakaðir af fræðimönnum og 

hafa þeir hópar náð töluverðum völdum í samfélögum ásamt því að hafa áhrif á 

efnahag, stjórnmál og daglegt líf. Þetta eru glæpasamtök á borð við mafíur. Henner 

Hess hefur fjallað um mafíuna á Sicily í bók sinni Mafia and Mafiosi en Sicily er eyja 

sem tilheyrir Ítalíu. Þar færir hann rök gegn þeirri ímynd sem fjölmiðlar hafa gefið af 

mafíunni, að hún sé stigskipt stofnun eða leynilegt samfélag. Hann segir að til þess að 

skilja mafíuna á Sicily verði maður að líta á hana sem valdakerfi sem spratt upp úr 

menningarkima á Sicily á árunum á milli 1812 og 1860. Í bókinni notar hann kenningar 

úr félagsfræði og öðrum bókmenntum úr sögu Sicily eyjunnar til þess að útskýra tilurð 

menningarinnar kringum mafíuna og hvernig mafían notar ofbeldi. Hess segir að 

mafían eigi upptök sín í sveitasamfélögum á Sicily. Landeigendur á þessum tíma voru 

yfirleitt ekki á staðnum þannig að hver jörð var vernduð af bændunum sem leigðu þær 

og voru jafnvel í sumum tilfellum yfirteknar af bændunum. Lögum var fylgt eftir með 

hótunum um líkamlegt ofbeldi. Hess telur að mafían hafi orðið til, þegar ráðandi öfl í 

þorpinu sameinuðust og tóku sér vald í fjarveru ráðandi ríkisvalds (Leitch, 2000). Eins 

og sjá má á þessu hefur ofbeldi og hótanir um ofbeldi verið mikilvægt verkfæri 

mafíunnar þegar hún var að ná völdum og til að halda þeim. Mafían hefur merkilega 

mikil völd á svæðunum þar sem hún ríkir. Með þvingunum og hótunum um ofbeldi 

hefur hún náð stjórn á fyrirtækjum og þvingað þau til að ráða fólk á vegum mafíunnar 

til starfa. Klassískt er að mafían lofi fyrirtækjum vernd, en það er þó oftar en ekki vernd 

fyrir mafíunni sjálfri. Einnig hefur geta mafíunnar til að nota ofbeldi, og tengsl hennar 

við pólitík gefið þeim mörg tækifæri til að hafa áhrif á vörudreifingu í þeim samfélögum 

sem hún ríkir í (Schneider og Schneider, 2005). Tengls mafíunnar við stjórnmálin er 
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þekkt og hefur af og til komið upp á yfirborðið. Árið 1999 var Giulio Andreotti, 

stjórnmálamaður á Ítalíu, leiddur fyrir rétt þar sem hann var ákærður fyrir pólitíska 

spillingu. Andreotti var ákærður í kjölfarið þegar ýmislegt ólöglegt og siðferðilega rangt 

kom í ljós við rannsóknina. Þetta voru nokkur réttarhöld sem stóðu yfir árum saman og 

eru betur þekkt sem Tangentopoli hneykslin. Það sem kom almenningi mest á óvart var 

að Andreotti hafði verið í samstarfi við Sicily mafíunna. Hann var ákærður, meðal 

annars, fyrir að þekkja og vera í samstarfi við lykilmenn innan mafíunnar og að hafa 

fengið mafíuna til að myrða Pecorelli, hægri sinnaðan fréttamann, á sjöunda áratug 

seinustu aldar (Leitch, 2000). Ljóst er, líkt og með hryðjuverka samtök, að hópar í 

skipulagðri glæpastarfsemi geta haft mikil áhrif á samfélög, ekki síst með hræðslu 

áróðri. Þessir hópar eiga uppruna sinn í mismunandi menningum, og ólíkum 

samfélögum, þar sem mismunandi reglur og „norm“ gilda, en það er nokkuð sem 

mannfræðingar hafa mikið rannsakað og eru enn að skoða  í dag. 

Annað dæmi sem hægt er að líta á, til að sjá hvernig glæpir hafa birst í verkum 

mannfræðinga, er verk Michael Herzfelds. Í verki Herzfelds, sem er mannfræðingur 

ásamt því að vera menntaður í fornleifa fræði, sem gefið var út 1988, fjallar hann um 

þjófnað á búfé í fjöllum í vestur Crete sem er í Grikklandi. Þarna er samfélag þar sem 

málfræði og líkamleg hreysti er stöðugt prófuð í keppnum á milli karlmanna (Herzfeld, 

1988). Í þessari rannsókn fjallar Herzfeld um hvernig þjófnaður búfjár var notaður sem 

ákveðin yfirlýsing og staðfesting á karlmennsku. Herzfeld skoðar frásagnir fólks 

samfélaginu til þess að komast að því hvers vegna fólk stundaði þessa þjófnaði. Það er 

mismunandi hvernig litið er á þjófnaði sem þessa. Út frá sjónarhorni stjórnvalda eru 

það svona glæpir, eins og  þjófnaðir á búfé, sem grafa undan reglum og lögum ríkisins. 

Íbúar samfélagsins aftur á móti litu svo á að það væru tvenns konar lög og reglur í 

þeirra samfélagi. Annað þeirra væru reglur ríkisins, sem voru utanaðkomin og ágengar, 

og svo voru það reglur hins staðbundna samfélags, sem eru það sem fólk þekkir sem 

„óskrifaðar reglur“. Í augum innfæddra er brot á reglum ríkisins litin jákvæðum augum 

og talin bera vott um samheldni samfélagsins (Herzfeld, 1988). 

Búfjár þjófnaður í þessu samfélagi er þó ekki nokkuð sem er gert til þess að 

skaða aðra eða til að græða á, heldur var þetta félagsleg athöfn karlmannanna. 

Fjárhirðis hlutverkið, og allt sem tengist því, tengist hugmyndum þorpsbúa um 



18 
 

karlmennsku. Það að stela búfé í fyrsta skipti var leið ungra drengja til að sýna að þeir 

voru að verða að karlmönnum. Það að vera karlmaður, snérist um að sýna hæfni sína 

og hugrekki í að bæta dýrum við hjörð sína og að vernda hana. Að vera góður 

dýraþjófur var nauðsynlegur hluti af því að vera karlmaður, eða eins og þorpsbúar 

sögðu „góður í því að vera karlmaður“ (Magrini, 2000). Eins og kom fram hér áður 

snérist þessi þjófnaður ekki um það að skaða aðra né að græða, heldur var þetta leið 

fjárhirðis til þess að staðfesta ímynd og virði sitt í samfélaginu með því að sýna 

hugrekki sitt, færni og hæfni sína til að takast á við áhættuna. Þjófnaðurinn er 

verknaður sem er félagslega lærður og fylgir ákveðnum reglum. Til dæmis má ekki stela 

búféi frá neinum sem býr í sama þorpi og viðkomandi karlmaður, það má ekki stela frá 

þeim sem eru skyldir manni eða tengdir fjölskyldunni með einhverjum hætti og það 

þarf að skila því sem stolið er ef ránið kemst upp. Þessir þjófnaðir héldu áfram og voru 

orðnir hluti af daglegu lífi samfélagsins (Magrini, 2000). Umsnúningur þorpsbúa á 

lögum ríksivalds þýðir ekki endilega að þorpsbúar hafi lítinn skilning á staðlaðri eða 

eðlilegri hegðun. Þorpsbúar segja að ef yfirvöld skærust  í leikinn þætti það óeðlilegt og 

þá væri verið að hafa á móti því sem þykir vera eðlilegt í samfélaginu. Þeirra eigin 

atferli gefur í raun mynd af því sem þykir vera eðlilegt (Herzfeld, 1988). 

Næsta dæmi um hvernig glæpsamleg athæfi birtast í verkum mannfræðinga má 

finna í Bandaríkjunum. Ef lítum á rannsókn Bourgois sjáum við að hann fjallar um 

vandamál sem að innflytjendur í Bandaríkjunum takast á við, í þessu tilfelli eru 

innflytjendur frá Puerto Rico. Borgois fjallar um hvað innflytjendur eiga erfitt með að fá 

góða vinnu í þeim samfélögum sem þeir búa í og hvernig þeir leiðast á veg afbrota til 

þess að verða sér úti um peninga. Frá fimmta áratug seinustu aldar og út áttunda 

áratuginn var önnur kynslóð fólks af Puerto Rico uppruna, fast í störfum sem voru mjög 

berskjölduð fyrir þeim breytingum sem áttu sér stað á þessum árum. Breytingarnar 

sem um er talað eru breytingar-frá verksmiðjustörfum yfir í þjónustu störf þar sem að 

þjónustustörf voru hægt og bítandi að taka við verksmiðju- kapítalismanum (Bourgois, 

1995). Hagfræðingar og félagsfræðingar hafa safnað tölfræðilegum upplýsingum í 

Bandaríkjunum sem sýna að þessar breytingar hafa haft þær afleiðingar að meira 

atvinnuleysi er nú ríkjandi en áður, lægri laun, lélegri stéttarfélög og mun lélegri kjör 

launþega, sérstaklega þeirra sem eru að byrja í nýrri vinnu. það er einn þáttur sem 
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gleymist oft að rannsaka í þessu samhengi og það er hvaða áhrif það hefur þegar tveir 

menningarheimar mætast. Þegar ungt fólk af erlendum uppruna fer út á 

vinnumarkaðinn í New York, fær það sjaldan starf sem borin  er virðing fyrir. Til dæmis 

er sjaldgæft að þetta fólk starfi sem yfirmenn fjármála fyrirtækja. Mun líklegra er, ef 

þau vinna innan fjármálageirans eða viðskiptageirans, að þau starfi við ljósritun eða 

almenn skrifstofustörf. Þetta þarf ungt fólk að takast á við ef það ætlar að vera á vinnu 

markaði sem stjórnað er af hvítum, yfirstéttar karlmönnum (Bourgois, 1995). Bourgois 

hefur sýnt fram á í þessari rannsókn sinni að sumt af þessu unga fólki ákveður að selja 

frekar eiturlyf heldur en að vinna. Það er aðallega vegna þess að þau störf sem eru í 

boði fyrir þau, eru störf sem eru minnst eftirsóknarverð á meðal Bandaríkjamanna. Ef 

þau voru rekin úr þessum störfum og fóru aftur að selja eiturlyf töldu þau það oft vera 

sigur fyrir sig. Þau litu á það sem sinn eigin vilja og ákveðið form af andspyrnu. Það, að 

hafna því að vera misnotuð á vinnumarkaði sem ódýrt vinnuafl hefur leitt þau inn í 

heim eiturlyfja þar sem þau annað hvort nota eiturlyf eða selja. Sumir eiturlyfjasalar 

telja þetta líf þó ekki vera eins eftirsóknarvert og aðrir eiturlyfjasalar halda fram. 

Borgois segir frá því að einn þeirra hafi til dæmis talað við hann um það, hvað hann 

væri þreyttur og pirraður yfir því að geta ekki fundið sér, góða löglega vinnu (Bourgois, 

1995). Ýmislegt hefur haft áhrif á bágt ástand þessa  einstaklinga, til dæmis sú 

staðreynd að þarna mætast tveir menningar heimar þar sem önnur menningin  er 

ráðandi. Hér má skoða kenningar Pierre Bourdieu um hugtak sem hann kallar „cultural 

capital“. Þetta hugtak getur tekið á sig ýmsar myndir. Til dæmis getur það birst sem 

menningarlegar eigur, svo sem  orðabækur, myndir, og hljóðfæri. „Culture capital“ 

getur einnig birst sem eðlislæg hegðun (Szeman og Kaposy, 2011). Með því er átt við 

að „culture capital“ getur verið menningarlega lærð hegðun. Út frá þessari kenningu er 

hægt að gera sér tilgátur um að „culture capital“ þessara einstaklinga hafi ekki passað 

inn í menningar heim hvítra karlmanna sem voru ráðandi á vinnumarkaði í New York. 

Menningarleg og stéttbundin hegðun þessara eintaklinga, hvernig þeir töluðu, 

klæddust og svo framvegis, útilokaði þá frá eftirsóknarverðustu störfunum.  

Í annarri rannsókn Bourgois, sem var framkvæmd á árunum 1994 – 2006, 

dvöldu rannsakendur á meðal heimilislausra heróinfíkla í San Fransisco. Þessir fíklar 

komust í skjól í húsasundum, geymslum, yfirgefnum verksmiðjum, biluðum og 
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yfirgefnum bílum og annarstaðar þar sem skjól var að finna. Líf þessa fólks einkenndist 

af betli, söfnun á drasli og þjófnuðum. Fólkið lifir lífi sínu þar sem það vegur salt á milli 

samstöðu og svika, á meðan það safnar fyrir næsta skammti af heróíni, næstu máltíð, 

næsta svefnstað og reyna að halda virðuleika sínum á meðan það reynir að forðast 

lögregluna (Bourgois og Schonberg, 2009). Bourgois líkir lífi þessa fólk sem býr á 

götunni við gjafaskipta hugmyndir Marcel Mauss. Í bók sinni The Gift, fjallar Mauss um 

gjafaskipti og gagnkvæmni. Þar segir hann að með gjöfum fylgi ávallt einhver 

skuldbinding hjá þeim sem þiggur gjöfin. Hann segir að með því að þiggja gjöfina beri 

þiggjandanum að endurgreiða gjöfina með einhverjum hætti fyrr eða síðar. Ef þiggjandi 

gjafarinnar hefur það ekki í huga að endurgreiða gjöfina verður hann lítils verðugur í 

samfélaginu sem hann tilheyrir (Marcel Mauss, 2002). Það má líta á umhverfi þeirra 

heimilislausu sem samfélag af fíklum sem er haldið uppi með hagkerfi sem gengur út á 

það að deila á milli sín. Fæstir gætu lifað einir á götunni. Fólkið reiðir sig á hvert annað  

um að fá vín, heróín og fá lánaðan smá pening. Þessi gjafaskipti dregur þau inn í vef 

sem samanstendur af gagnkvæmnum skuldbindingum sem síðan afmarka samfélagið 

sem þau hafa myndað. Það að deila með hvert öðru gerir þeim kleift að lifa af þó að 

einstaklingarnir svindli stundum hver á öðrum. (Bourgois of Schonberg, 2009).  

Af því sem hefur verið fjallað um í þessari ritgerð er ljóst að mannfræðingar 

skrifa ekki eingöngu um glæpi í rannsóknum sínum heldur verða þeir í sumum tilfellum 

vitni að því að afbrot eru framin á vettvangi. því vakna spurningar um siðferði 

fræðimanna og skyldur þeirra gagnvart rannsóknarefni sínu. Mannfræðingar hafa oft 

verið sagðir ekki aðeins vera rannsakendur og vísindamenn á vettvangi heldur einnig 

vitni á vettvangi, vitni að daglegu lífi samfélags og þeim brotum sem verða á almennum 

normum í þeim samfélögum. Ruth Behar, sem er bandarískur mannfræðingur, skrifaði 

eitt sinn á 20. öldinni að mannfræði væri eitt mest heillandi, undarlegasta og 

nauðsynlegasta form af vitnisburði sem er enn aðgengilegt. Ekki einungis bendir hún á 

að þetta sé nauðsynlegt form heldur að þetta sé ein af fáum leiðum sem við höfum til 

þess að vera vitni (Sanford og Angel-Ajani, 2006). Þessi staða, að vera vitni að því sem 

gerist vekur upp spurningar eins og margir fræðimenn hafa bent á. Sumir telja að sem 

vitni að glæp beri mannfræðingum að segja frá því sem þeir urðu vitni að. þá er 

nauðsynlegt að spyrja tveggja spurninga í þessu samhengi. Sú fyrri er, fyrir hvern eru 
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mannfræðingar að tala í vitnisburði sínum og, í öðru lagi, hver er ávinningurinn af  

þessum vitnisburði? Þetta er flókið mál sem virðist oft snúast um í hvaða samhengi 

vitnisburðurinn er (Sanford og Angel-Ajani, 2006). Við getum tekið verk Bourgois sem 

dæmi þar sem hann rannsakaði ungt fólk í New York. Ef hann hefði tilkynnt lögreglu að 

unga fólkið í rannsókninni hans væri að selja eiturlyf er ólíklegt að rannsóknin hefði 

orðið til þess að bæta stöðu þeirra í samfélaginu. Það er hægt að færa rök fyrir því að 

mannfræðingar hjálpi til með því að birta rannsóknir sínar og sýna þannig hverju þeir 

hafa orðið vitni að á vettvangi. Mannfræðingum hefur verið líkt við sendiboða. Hann 

hefur það verkefni að vinna úr öllu því sem hann hefur orðið vitni að á vettvangi en það 

eru menningar sem hann rannsakar, tungumálin sem töluð eru og mannfræðingurinn 

gefur hlutum sem virðast vera meiningarlausir, ákveðna meiningu. Með öðrum orðum 

þá setur hann allt sem hann sér í samhengi sem aðrir skilja (Clifford og George, 1986). 

Mannréttindabrot, afbrot og ýmis konar óréttlæti er hluti af því sem mannfræðingar 

setja í samhengi svo skilja megi það betur. 

Eins og komið hefur fram í þessum kafla rannsaka mannfræðingar stundum 

atburði og vettvanga þar sem glæpir eru sýnilegir. Vald rannsakandans er mikið og það 

er undir honum komið hvað hann kýs að gera við þá vitneskju sem hann öðlast á 

vettvangi. Í næsta kafla verður fjallað um það sem fólk og hópar í nútímasamfélagi 

takast á við í tengslum við afbrotavæðingu. 

 

5.) Nýjar leiðir í afbrotum og afbrotavæðingu: 

Heimurinn hefur breyst mikið á seinustu áratugum og margt hefur gerst. Stjórnir hafa 

risið og fallið, miklar tækniframfarir hafa orðið, ný landamæri hafa myndast, fólk 

ferðast oftar yfir landamæri löglega og ólöglega og lengi má halda áfram. Síðan 

Berlínarmúrinn féll árið 1989 hafa myndast fjölmörg samfélög, en yfir tugur þeirra 

myndaðist úr brotum Soviet veldisins. Þessum breytingum hefur fylgt mikil ólga og 

óeirðir víða í heiminum og ákveðið form af ofbeldi orðið til. Ríkin rétta oft hvort öðru 

hjálparhönd á einn eða annan máta (Nagengast, 1994). Eins og fram kom í inngangi 

ritgerðarinnar hefur hnattvæðing og myndun nýrra landamæra valdið því  að nýjar 

skilgreiningar hafa orðið til á afbrotum en þær byggja á gömlum hugmyndum um 
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samspil valds og jaðarhópa. Streymi flóttafólks hefur endurvakið gamlar áhyggjur 

varðandi glæpi í tengslum við þjóðerni og kynþætti. Þetta hefur leitt til þess að 

landamæri eru nú mun afmarkaðri og lokaðri en þau voru áður. Við sjáum dæmi um 

þetta í Bandaríkjunum og Kanada. Í kjölfar hryðuverkaárásanna 11. september árið 

2001 í Bandaríkjunum, vöknuðu nýjar spurningar varðandi öryggisráðstafanir og 

aðgengi inn í Bandaríkin og Kanada. Margar breytingar voru gerðar, sem áttu að auka 

öryggi gagnvart hryðjuverkum. Óttinn við hryðjuverk, og aðgerðir til að hindra þau, 

bitnaði þó mikið á einum hópi en það eru flóttamenn sem leita eftir hæli (Adelman, 

2002). Á seinustu árum hafa múslimar orðið fyrir barðinu á þessu þar sem þeir eru 

hópur sem hefur mjög oft verið afbrotavæddur. Sennilega er þetta rasisma og fáfræði 

að kenna að miklu leyti og fyrirbæri sem kallað er „íslamsfóbía“. Þessi ótti hefur aukist 

mikið í vestrænum ríkjum. Hryðjuverkahópar nota trúarbrögð til þess að réttlæta 

gjörðir sínar en hægt er að færa rök fyrir því að hryðjuverkin séu notuð til að ná 

völdum þvert yfir landamæri en ekki í þágu trúar. Við getum tekið dæmi um 

hryðjuverkasamtökin Isis. Margir muna sennilega eftir hryðjuverka árásunum í París 

árið 2015 þegar gerðar voru árásir á fimm staði í miðborginni og á íþróttaleikvanginn 

Stade de France, þar sem karlalið Frakka og Þjóðverja léku fótboltaleik. Isis lýstu yfir 

ábyrgð á þeim hryðjuverkum samkvæmt fréttavef Morgunblaðsins og lýstu þessu sem 

„blessaðri árás“ (Morgunblaðið, 2015). Isis hefur hótað fleiri árásum og nota áfram 

hræðslu áróður til þess að hafa áhrif. 

 Fjölmargir mannfræðingar hafa rannsakað bæði samfélög múslima og 

„íslamsfóbíu“ á vesturlöndum. Rannsóknir mannfræðinga á samfélögum múslima hafa 

verið umdeildar. Einnig hefur verið gagnrýnt að bandaríski herinn ráði mannfræðinga 

til að vinna í vinnu  á átakasvæðum og að yfirvöld í Bretland hafi ráðið mannfræðinga 

til að rannsaka samfélög múslima í verkefnum sem berjast gegn hryðjuverkum 

(Houston, 2009). Afbrotavæðingin á þessum hópi fólks hefur orðið til þess að margir 

múslimar eiga erfitt með að fóta sig í vestrænum löndum. Það hefur sýnt sig að 

„íslamsfóbía“ er vandamál þar sem hún byggir á rasískum hugsunarhætti og ótta. Hún 

hefur orsakað það að algengt er að ráðandi menningar líti óvinveittum augum á 

samfélög múslima og mismuni þeim. „Íslamsfóbía“ og afbrotavæðing á þessum hópi 

þykir nú eðlilegur hlutur að mörgu leyti í vestrænum samfélögum (Kallis, 2015). Þetta 
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sýnir að það hefur aldrei verið jafn mikil þörf á því og nú, að líta á Evrópu út frá augum 

jafnréttis og taka tillit til þess að heimurinn er fjölbreyttur. Greinilega er mikil þörf á 

aukinni fræðslu meðal almennings í samfélögum. Ákveðnar fræðimenn vilja þó benda á að 

mannfræðilegar rannsóknir megi nota sem mótefni gegn „íslamsfóbíu“ á meðal 

almennings (Houston, 2009). Það er ýmislegt sem styður þessa staðhæfingu, þar sem 

mannfræðingar hafa fjallað mikið um efnið á seinustu árum og búa því yfir miklum 

upplýsingum um málefnið. 

 Það eru þó ekki bara flóttamenn sem verða fyrir barðinu á breytingum sem 

varða aðgengi að landamærum, heldur getur hvaða innflytjandi sem er orðið fyrir því. 

Minnihlutahópar í þjóðfélögum hafa oft verið fordæmdir sem glæpamenn eða taldir 

hættulegir af ráðandi menningum samfélaga. Við getum séð dæmi um það með því að 

skoða mexíkóska innflytjendur í Bandaríkjunum. Afleiðingin af því að margir mexíkanar 

hafa flutt ólöglega til Bandaríkjanna hefur meðal annars orðið til þess að allir 

innflytjendur hafa verið afbrotavæddir og eru álitnir hættulegir eða skaðlegur hópur 

fyrir Bandaríkin. Í raun eru það ekki eingöngu mexíkóskir innflytjendur sem fá þennan 

stimpil heldur á það við um alla sem eru af Rómenskum-Amerískum uppruna (latinos). 

Þessi félagslega mismunun á milli hópa veldur því að þetta fólk er álitið ógnandi og 

framandi (Dick, 2011). Dæmi eru um að valdamiklir aðilar notfæri sér stimplun þessara 

hópa til þess að ná til fólks sem er á móti þeim. Gott dæmi um þetta er auðjöfurinn og 

forsetaframbjóðandinn Donald Trump. Í grein á vefsíðu Morgunblaðsins var sagt að 

Donald Trump hafi farið að landamærum Texas og Mexíkó til að fordæma ólöglega 

innflytjendur. Þá sagði hann stuttu fyrir heimsókn sína, að Mexíkóar flyttu inn eiturlyf 

til Bandaríkjanna og að þeir væru nauðgarar. Hann vildi þó bæta við að hann hafði 

heyrt að sumir þeirra væru ágætir (Morgunblaðið, 2015). Einnig hefur Trump sagt að ef 

hann verði kosinn forseti Bandaríkjanna, muni hann senda alla sýrlenska flóttamenn, 

sem Bandaríkin hafa veitt hæli, heim. Hann sagði að rökin fyrir því að senda 

flóttamennina heim væri hættan á að hluti þeirra gæti verið liðsmenn 

hryðjuverkahópsins Ríki íslams (Morgunblaðið, 2015). Ályktunin sem draga má af þessu 

er að Trump sé að reyna að höfða til fólks sem hefur sömu skoðanir og hann, byggðar á 

stimplun og rasisma. Þetta er rasismi sem byggir á uppruna, kynþætti og 

trúarbrögðum, og hafa verið talin af stjórnvöldum félagslegir, pólitískir og efnhagslegir 
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þættir. Ofbeldi og útilokun á hópum hefur oft fylgt í kjölfarið þar sem þeir hafa verið 

stimplaðir af ráðandi menningu sem „hinir“ (Provine og Doty, 2011). 

Rasisma, afbrot og ofbeldi má finna víða í mannkynssögunni, en þetta eru 

atburðir  sem hafa endurtekið sig í gegnum söguna og eru enn að gerast. Spurningin er 

hvað gefur mannfræðin okkur til að takast á við þessi vandamál sem eru í gangi í dag? 

Nokkur dæmi hafa nú þegar verið kynnt í þessari ritgerð en í grein Avi Brisman, sem 

kom út árið 2011, telur hann upp nokkur atriði sem sýna hvernig mannfræðin nýtist 

hér. Þar nefnir hann að mannfræði getur hjálpað til við að afhjúpa viðvarandi 

drottnandi þætti í samfélögum en sumir fræðimenn hafa haldið því fram að verkefni 

mannfræðinnar, á meðal annars, sé að afjúpa og gagnrýna drottnun og ójafnrétti í 

samfélögum. Eins og kemur fram fyrr í ritgerðinni hefur mannfræðin sýnt fram á að 

afbrot eru menningarlega bundin, en einnig bundin tíma. Til að skilja afbrot verðum við 

að skoða hvað er í gangi í þjóðfélaginu á hverjum tíma fyrir sig (Brisman, 2011). Til 

dæmis sjáum við að þessi mikli ótti við hryðjuverk í vestrænum heimi er vegna þess 

sem er að gerast í heiminum í dag. Hryðjuverk eiga sér stað um allan heim og hafa 

mjög margar árásir átt sér stað á seinustu tveimur áratugum. það má til dæmis nefna 

árásirnar á flugvöllinn í Moskvu árið 2011, sprengju árásirnar í London árið 2005 og 

sprengju árásirnar í Madrid árið 2004. Þetta er þó aðeins brot af þeim 

hryðjuverkaárásum sem hafa átt sér stað á seinustu árum. Fólk sem var tiltölulega 

öruggt áður fyrr stendur núna frammi fyrir raunverulegri ógn á þeim svæðum þar sem 

það býr (Malik o.fl., 2014). Afleiðingar þess er að hópar verða útilokaðir frá 

samfélaginu vegna ótta um að á meðal þeirra leynist hryðjuverkamenn eins og fram 

hefur komið hér áður. Með fræðslu mannfræðinnar má koma í veg  fyrir, eða að 

minnsta kosti minnka líkur á  þessari útilokun. 

 

6.) Lokaorð: 

Eins og hefur komið fram í þessari ritgerð hafa afbrot ekki verið helsta umfjöllunarefni  

mannfræðinnar og er ekki til mikið af rannsóknum þar sem sérstaklega er fjallað um 

afbrot. Afbrot hafa gjarnan birst í rannsóknum mannfræðinga sem aukaafurð annars 

viðfangsefnis, líkt og hefur sýnt hér með rannsókn Herzfelds á upplifun 
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karlmennskunar í bænda samfélögum, rannsókn Bourgois á upplifun ungra 

innflytjenda, af annarri kynslóð innflytjenda, af borgar- og atvinnumenningu í New York 

og fleiri dæmi hafa verið nefnd hér. Það hefur verið sýnt fram á að að ástæðurnar fyrir 

því að mannfræðingar hafa ekki rannsakað afbrot meira en raun ber vitni, séu nokkrar, 

en að stórum hluta sé það vegna þess að félagsfræðin og afbrotafræðin hafa sýnt 

afbrotum og afbrotavæðingu mikinn áhuga og gert margar  rannsóknir á þeim sviðum. 

Þó er ýmislegt  sem bendir til þess að áhuginn innan mannfræðinnar á afbrotum hafi 

aukist á undanförnum árum en það má til dæmis sjá á því að nú eru tvö fög innan 

mannfræðinnar sem fjalla um afbrot og þætti tengda þeim, en það eru réttar-

mannfræði (forensic anthropology) og mannfræði laga (anthropology of law). Ýmsir 

þættir mæla með því að mannfræðingar rannsaki afbrot meira en þeir hafa gert hingað 

til. Til dæmis rekur mannfræði rætur sínar til sömu forfeðra og félagsfræðin og 

afbrotafræðin gera, til dæmis til Durkheims, Marx, Webers og fleiri. Önnur ástæða er 

sú að mörg afbrot eru menningarlega bundin og þar sem mannfræðingar hafa 

rannsakað, og rannsaka enn, margar mismunandi menningar, hafa þeir einstakt 

sjónarhorn til að takast á við þetta viðfangsefni. Fjölmargir fræðimenn hafa lagt til að 

rannsaka þurfi afbrot og þætti tengda þeim með vettvangsrannsóknum en mannfræðin 

hefur lengi notast við þá aðferð. Mannfræðin hefur rannsakað fjölmarga vettvanga og 

aðstæður þar sem þeir hafa gert greinargóða lýsingu á því sem þeir hafa orðið vitni að. 

Þó að mannfræðingar hafi ekki rannsakað afbrot í miklum mæli má sjá lýsingar á athæfi 

í mörgum greinargerðum þeirra sem svipar mjög til afbrota eins og við skilgreinum þau 

í nútíma samfélögum. Þessar rannsóknir mannfræðinga voru oft gerðar í litlum 

samfélögum þar sem afbrot og afbrigðileg hegðun höfðu frekar siðferðileg áhrif heldur 

en lagalegar afleiðingar. Margar rannsóknir voru gerðar á göldrum en ýmislegt er 

sameiginlegt með þeim og glæpum sem eru hvað algengastir og við óttumst mest í 

vestrænum samfélögum í dag, svo sem líkamsárásir, þjófnaðir, innbrot og notkun 

fíkniefna. 

Það sem mannfræðingar hafa rannsakað hvað mest þegar kemur að afbrotum 

er afbrotavæðing en mannfræðin býr yfir mjög góðu sjónarhorni og aðferðum til að 

rannsaka hana. Það er mismunandi eftir fræðigreinum út frá hvaða sjónarhorni er 

fjallað um glæpi og afbrotavæðingu, til dæmis skoðar sálfræði hvernig einstaklingar 
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verða að afbrotamönnum en félagsfræðin spyr oftast spurninga sem varða glæpinn 

sjálfan og hvernig glæpir verða til og hvað er hægt að gera í því. Mannfræðin nálgast 

viðfangsefnið að mestu með því að skoða afbrotavæðingu hópa, einstaklings 

sjónarmiðið er ekki eins vinsælt innan mannfræðinnar. Fordómar eða alhæfingar um 

hóp af fólki byggir oft á hugmyndum sem hafa komið með afbrotavæðingu og rasisma. 

Það er ekki nýtt af nálinni að fólk alhæfi um hóp af fólki og líti á það sem hættulega 

einstaklinga. Dæmi um það má finna með því að líta aftur til 19. aldar og skoða  

rannsókn Lombroso en eins og kom fram í ritgerðinni reyndu þeir að finna út hvernig 

stóð á hærri  tíðni afbrota á suður hluta Ítalíu heldur en á norður hluta hennar. 

Skýringarnar sem þeir gáfu að lokum var að suður ítalskir karlmenn væru með 

meðfæddan latínskan veikleika fyrir ofsareiði, hefnd, holdlegri ást og ofdrykkju sem 

gerðu þá að náttúrulega fæddum afbrotamönnum. Stimplunar sjónarmiðið hefur 

einnig haft töluverð áhrif þar sem hópar fólks hafa verið stimplaðir hættulegir og 

framandi af ráðandi menningu samfélaga. Afbrotavæðing hefur verið vinsælt 

rannsóknarefni í bandarískum bókmenntum þar sem mikið hefur verið fjallað um 

baráttuna gegn eiturlyfjum. Rannsóknir á málefninu hafa afhjúpað ákveðinn rasisma 

sem leynist í réttarkerfinu. Til dæmis sýnir ein rannsóknin að í staðin fyrir að reyna að 

skilja hvaða ástæður væru fyrir „crack“ neyslu og hver væru tengsl hennar við efnahag, 

almenningsþjónustur og fleira, voru blökkumenn gerðir að blóraböggli. Rannsókn  Toni 

Williams frá Kanada, sýnir fram á að blökkumenn séu líklegri til að verða handteknir 

heldur hvítir menn. Bourgois sýndi að hluti af  annari kynslóða innflytjendum hefði 

valið þann kost að selja eiturlyf í stað þess að vinna löglega vinnu vegna þess hve erfitt 

hefur verið fyrir þennan hóp að finna góða vinnu í ráðandi menningu hvítra. Þá hefur 

þessi ritgerð einnig fjallað um glæpahópa á borð við mafíuna, sem hefur náð merkilega 

miklum völdum á þeim svæðum þar sem hún hefur komið sér fyrir. Með þvingunum og 

hótunum um ofbeldi hefur mafían náð stjórn á fyrirtækjum á sínum svæðum og 

þvingað þau til að ráða fólk sem er á vegum mafíunnar. Einnig hefur verið bent á tengls 

mafíunnar við stjórnmál eins og fram kemur í dæminu um Giulio Andreotti. 

Siðferðilegar spurningar hafa komið upp í  þessari ritgerð, spurningar sem 

tengjast því þegar fræðimenn verða vitni að afbrotum í rannsóknum sínum. Ruth Behar 

taldi til dæmis að mannfræði væri eitt mest heillandi, undarlegasta og nauðsynlegasta 
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form af því að vera vitni, sem væri aðgengilegt fyrir okkur. Sú staða að vera vitni vekur 

upp spurningar sem margir fræðimenn hafa bent á, hvort mannfræðingum beri að 

tilkynna ólöglegt athæfi sem þeir verða vitni að. Fyrir hvern eru mannfræðingar að tala 

með vitnisburði sínum og hver hefur ávinning af þessum vitnisburði? Þetta er ekki 

einfalt mál en virðist oft snúast um í hvaða samhengi vitnisburðurinn er. Til dæmis má 

benda á að ef Bourgois hefði tilkynnt lögreglu að viðfangsefnin í rannsókninni hans 

væru að selja eiturlyf er ólíklegt að rannsóknin yrði til þess að bæta stöðu þeirra í 

samfélaginu. Mannfræðingar geta verið sendiboðar með því að opinbera rannsóknir 

sínar þar sem þeir hafa það hlutverk að setja fram og kynna allt sem þeir verða vitni að 

á vettvangi. Þeir geta gefið hlutum sem virðast meiningarlausir, ákveðna meiningu. 

Þetta geta verið mannréttindabrot, afbrot og ýmis konar óréttlæti sem mannfræðingar 

setja í samhengi svo skilja megi þá betur, með öðrum orðum þá opinbera þeir það 

óréttlæti sem þeir verða vitni að, svo mögulegt verði að taka á því. 

Í þessari ritgerð voru einnig tekin nýleg dæmi um afbrotavæðingu hópa og 

afleiðingar þess. Hnattvæðing og myndun nýrra landamæra hafa átt þátt í að til urðu 

nýjar skilgreiningar á afbrotum og hefur einnig leitt til þess að landamæri eru nú mun 

afmarkaðri og lokaðri en þau voru áður. Streymi flóttafólks hefur endurvakið gamlar 

áhyggjur af afbrotum tengdum ólíkum kynáttum. Þá hefur verið bent á að í hryðjuverka 

árásunum 11. september 2001 í Bandaríkjunum vöknuðu spurningar um gildandi 

öryggisráðstafanir varðandi takmarkanir á aðgengi inn í Bandaríkin og Kanada og 

breytingar voru kynntar í kjölfarið til þess að auka öryggi gagnvart hryðjuverkum. Þær 

breytingar bitnaðu á hópum flóttamanna sem sóttu um hæli í þessum löndum. 

Múslimar hafa orðið fyrir barðinu á þessu þar sem þeir eru hópur sem hefur oft verið 

afbrotavæddur. Sú afbrotavæðing byggir þó mest á rasisma, fáfræði og hræðslu og 

hefur verið tengd hugtaki sem kallað er „íslamsfóbía“. Mannfræðingar hafa rannsakað 

mikið bæði samfélög múslima og „íslamsfóbíu“ í vesturlöndum en þær rannsóknir hafa 

verið umdeildar. Afbrotavæðingin á þessum hópi fólks hefur orðið til þess að margir 

múslimar eiga erfitt með að fóta sig í vestrænum löndum. Afbrotavæðingin hefur 

einnig náð til annarra minnihlutahópa í þjóðfélögum sem hafa verið fordæmdir sem 

glæpamenn eða hættulegir af ráðandi menningum samfélaga. Dæmi um það eru 

mexíkóskir innflytjendur í Bandaríkjunum sem hafa verið stimplaðir sem ólöglegir 



28 
 

innflytjendur. Þá hafa valdamiklir einstaklingar nýtt sér ótta almennings til að komast 

til valda eins og Donald Trump, forsetaframbjóðandi Bandaríkjanna, en hann hefur 

fordæmt ólöglega innflytjendur og flóttamenn.  

Sýnt hefur verið fram á í þessari ritgerð að það er mikil þörf á því að líta á hinn 

fjölbreytta heim okkar með augum jafnréttis og umburðarlyndis. Mannfræðingar hafa 

bent á þetta í rannsóknum sínum þó fáar rannsóknir þeirra hafi haft afbrot sem aðal 

viðfangsefni. Þó að rannsóknir á afbrotum hafi ekki verið sterkasta hlið mannfræðinnar 

hafa mannfræðingar komið inn á ýmislegt í rannsóknum sínum varðandi afbrot. Þær 

upplýsingar sem þar koma fram eru sumar mjög mikilvægar og hægt að nota þær til að 

skilja betur og bæta aðstæður hópa og einstaklinga.  
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